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Resolució CE/4/2013, de 19 d’abril de 2013, del Consell 

d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, per la qual 

s’atorga el Premi Sant Jordi 2013 del Concurs literari de la 

URV  

 

Fruit de la voluntat del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili de promoure la 

creació literària en llengua catalana a la Universitat Rovira i Virgili, així com de celebrar la 

festivitat de Sant Jordi, a través de la realització d’una obra literària  en llengua catalana 

original, inèdita i de qualsevol temàtica. 

D’acord amb el que estableixen les Bases del Concurs Literari Premi Sant Jordi 2013, 

aprovades en la Sessió ordinària del Consell d’Estudiants  efectuada el 12 d’abril de 2013 a 

les 19.00h en primera convocatòria i a les 19.30h en segona convocatòria;  

Tenint present el veredicte del Jurat del concurs literarique tingué lloc el 19 d’abril de 2013 a 

les 19.00h; 

 

RESOLEM: 

 

PRIMER: Atorgar el Premi del Concurs Literari Premi Sant Jordi a Joana Solà Cabrera   

(pseudònim Lola Mento)  per l’obra La Matança del porc.  

 

SEGON: Atorgar una menció especial a Gemma Palà Aparicio (pseudònim Magem ) per 

l’obra Paisatges de nit i matinada. 

 

TERCER: L’import destinat a aquest premi és de 200 euros,  que van a càrrec de la  partida 

pressupost{ria del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili per l’any 2013. 
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QUART:  Fer pública aquesta decisió mitjançant la publicació de la  Resolució a la pàgina 

web institucional, així com la seva difusió a través dels mitjans pertinents. 

 

La Copresidència,  

 

 

 

Alexandre Hernández Ossó      Sara Reigada Sanclemente 

 

 

 

Tarragona, 19 d’abril de 2013 de gener de 2001 

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada 

davant el Vicerrectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària en el termini d’un mes a comptar des del 

dia següent de la notificació als interessats, tal i com estableixen els Articles 114 i 115 de la Llei 30/92, 

de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 

Comú.  

Igualment, es podrà interposar recurs mitjançant una instància presentada a l’Oficina de l’Estudiant en 

el termini de deu dies, d’acord amb el que preveuen es convocatòries pertinents.  

Tanmateix, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin 

convenient per la defensa dels seus interessos. 


